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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Peranan 

 Secara etimologi kata peran artinya : pemain sandiwara. Kata peran 

biasanya diberi akhiran “an” maka menjadi sebuah kata Peranan yang artinya 

yang memegang pimpinan terutama atau karena hal atau peristiwa. Dengan 

demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang 

memegang pimpinan karena suatu hal atau peristiwa. 

 Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem peran dipengaruhi 

oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran 

adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial 

tertentu. (Kozier: 2006: 134) 

 Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai 

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. 

Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang 

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi 

tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang 

lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998 :286) 

 Berdasarkan referensi yang belum ada kesatuan persepsi tentang kata 

peran, karena dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan 

beberapa persepsi tentang kata “Peranan” (Soejono Soekanto, 2005: 243) Peranan 

adalah : 
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Pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melakukan hak 

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia menjelaskan  suatu peranan. 

Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan 

menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-

perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku 

misalnya norma kosopanan menghendaki agar seseorang lelaki bila berjalan 

bersama wanita harus disebelah luar. 

 Soekanto (2005: 268) kata Peranan yang berkaitan dengan kepentingan 

untuk mencakup sedikitnya tiga pengertian : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peranan-peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat dalam organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Peranan merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari 

seseorang atau sekelompok individu berdasarkan kedudukan yang dimilikinya 

sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu. 

Peranan adalah khas yang dipentaskan yaitu tindakan oleh individu dalam 

kedudukannnya (Koentjaningrat, 1991:172) sedangkan (Siagian, 1997:3) 
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menyatakan tentang pengertian paranan adalah tempat tertentu yang ditentukan 

untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses dalam pencapaian tujuan.   

Menurut Mintzberg ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam 

organisasi yaitu : 

1. Peran antar pribadi (Interpersonal Role) dalam peranan antar pribadi, atasan 

harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung 

agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.  

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (Informational Role), peranan 

interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal 

mendapatkan informasi 

3. Peranan pengambil keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan 

harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi didalam organisasi yang 

dipimpinnnya. 

Ada empat peranan atasan atau manajer yang dikelompokan kedalam 

pembuatan keputusan: 

1) Peranan sebagai entrepreneur, dimulai dari aktifitas melihat atau memahami 

secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap 

2) Peranan sebagai penghalau gangguan (disturbance handler), peranan ini 

membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika 

organisasinya terancam bahaya, misalnya : akan bubar, terkena gosip, isu-isu 

kurang baik dan sebagainya 

3) Peranan sebagai pembagi sumber (resource allocator), membagi sumber dana 

adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini seorang atasan mengambil 
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peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan 

didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi 

sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja atau reputasi 

4) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif 

berpatisipasi dalam arena organisasi. (Miftah Thoha, 2012:12) 

Menurut (David Berry, 2003:105), mendefinisikan peranan sebagai 

harapan-harapan yang dikenakan kepada individu-individu yang menempati 

kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari 

norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh 

norma-norma didalam masyrakat. Dalam peranan terdapat dua harapan, yaitu 

harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap 

orang yang menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peran adalah 

perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau 

pekerjaannya. 

Menurut (Verizal Rivai, 2004:148) peranan diartikan sebagai prilaku yang 

diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut (Ali, 

2000:148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan 

yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan 

seseorang dalam suatu hirarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis 

yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu 

hirarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan. 

(Siswanto, 2012:21) 
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Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan 

sikap dan perbuatan dalam situasi tetentu berdasarkan atas kedudukan sosial 

tertentu.    

2.2 Pengertian Kebijakan Publik 

Berbagai batasan mengenai mengenai kebijakan publik diberikan oleh para 

ahli, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, 

kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan (decision) 

yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Istilah 

kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, wewenang atau 

kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab melayani 

kepentingan umum. 

Harbani Pasolong (2007 : 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan 

kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk 

menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan 

perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. 

Menurut Thomas R.dye dalam Subarsono (2011 : 2) adalah apapun pilihan 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever 

governments choose to do or not to do). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan 

kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata 

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 
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Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk 

kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh 

pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan 

“sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. 

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano (Harbani Pasalong, 2008 : 

38) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada 

untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. 

Merujuk uraian definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: 1) 

kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, 2) kebijakan 

publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 3) 

kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau 

tidak untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. 

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah 1) kebijakan publik untuk 

dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, 2) kebijakan 

publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada 

kepentingan publik itu sendiri. 

Kemudian Dye mengemukakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam 

setiap kebijakan yaitu: 

1. Identifikasi masalah pada dasarnya membicarakan rangkaian aktifitas 

mulai dari mendiskusikan apa-apa yang terjadi, melakukan penelitian, 

interpretasi data, mempersiapkan usulan-usulan/mendiskusikan secara 

mendalam, konsultasi dengan pihak-pihak di luar pemerintah 

mengembangkan usulan yang ada dan kemudian membangun strategi. 



18 

 

 

 

2. Formulasi/Perumusan kebijakan merupakan tindak lanjut identifikasi 

masalah dalam hasil-hasil yang tidak dapat dirumuskan kembali dalam 

bentuk proposal dan strategi-strategi/ persepsi yang dilakukan melalui 

inisiasi dan pengembangan proses formulasi kebijakan menyangkut juga 

interpretasi identifikasi. Oleh karena itu dalm tahap kedua evaluasi 

terhadap berbagai masalah yang timbul dapat dilakukan. 

3. Legitimasi/ Pengesahan Kebijakan merupakan fase dimana proses tawar 

menawar kompetisi, persuasif diantara berbagai kelompok kepentingan 

dalam pejabat pemerintah. 

4. Implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh 

birokrasi yang terorganisasi, pengeluaran publik serta aktifitas-aktifitas 

agen eksekutif. 

5. Evaluasi kebijakan, tahap penilaian terhadap kebijakan yang dianggap 

perlu maka pengulangan kembali dalam proses pembuatan kebijakan. 

2.3 Pengertian Pelayanan Publik 

 Dalam pendekatan tata bahasa, istilah pelayanan publik diambil dari kata 

Inggris “service”, yang berasal dar kata kerja to serve yang berarti melayani. 

Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris “public” yang berarti umum, 

masyarakat atau negara. Istilah publik juga didefinisikan menurut Inu dan kawan-

kawan dalam Sinambela, Inu dalam Sinambela (2006: 5) bahwa publik adalah 

sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, 

dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa 

memiliki. 
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 Fredy Rangkuti (2008: 21-22) menyatakan bahwa kualitas pelayanan jasa 

dipengaruhi 2 faktor yaitu : jasa yang dirasakan (perceived service) dan jasa yang 

diharapkan (ecpexted service)  bila jasa yang dirasakan lebih kecil dari pada jasa 

yang diharapkan, maka pelanggan jadi tidak tertarik pada penyedia pelayanan 

bersangkutan sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya, ada kemungkinan 

pelanggan akan menggunakan jasa itu lagi. 

 Menurut Thoha (2000: 39) pelayanan adalah sebagai suatu usaha yang 

dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang atau instansi tertentu untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 

suatu tujuan tertetu. Pelayanan menurut Sedu Wasistiono (2003:43) adalah 

pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta  atas nama pemerintah atau pun 

pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 

kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang dapat memberikan pelayanan 

umum bukan hanya pihak pemerintah tetapi dari pihak swasta pun bisa 

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas. 

 Menurut Hasibuan (2003:26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui 

sistem, prosedur atau metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan 

orang lain sesuai dengan haknya. 

2.4 Dinas Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintah di 

bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 99 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
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Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah membantu Walikota Pekanbaru 

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan urusan pemerintah daerah. Masing-masing Seksi dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang bertangung jawab kepada Kepala Bidang. 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, terdiri dari: 

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 

b. Sekretaris, membawahi: 

1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Penyusunan Program; 

c. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek, 

membawahi: 

1. Seksi Syarat-Syarat Kerja; 

2. Seksi Pengupahan dan Lembaga Ketenagakerjaan; 

3. Seksi Hubungan Industrial dan Sengketa Kerja; 

d. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi: 

1. Seksi Norma Kerja; 

2. Seksi Norma K3; 

3. Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak; 

e. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, membawahi: 

1. Seksi Pelatihan Kerja dan Permagangan; 

2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; 
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3. Seksi Standarisasi, Kompetensi dan Kelembagaan 

Pelatihan; 

f. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, 

membawahi: 

1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; 

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 

3. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Dinas Tenga Kerja Kota Pekanbaru dalam melakukan penempatan tenaga 

kerja lokal dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur oleh 

pemerintah Kota Pekanbaru, adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Memverifikasi lapor lowongan pekerjaan oleh perusahaan 

b. Menerbitkan surat bukti lapor lowongan kepada perusahaan yang telah 

memenuhi persyaratan dan ketentuan 

c. Pengoordinasiaan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja 

pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat 

d. Memberikan pelayanan pendaftaran pencari kerja dan mendapatkan 

Kartu Pencari Kerja (AK.1) 

e. Pengoordinasiaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan 

antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat 
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f. Pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta 

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat. 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru juga diatur 

dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru. 

2.5 Tenaga Kerja 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pokok 

Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan: Tenaga Kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Menurut Kusumowido (1982: 93), Tenaga Kerja (Man Power) adalah 

seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada 

permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktivitas tersebut. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2003: 57), Tenaga Kerja adalah penduduk 

dalam usia kerja (berusia 15-64) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu 

negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap 

tenaga kerja, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, 

kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu 

untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna 

bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan (Simanjuntak, 2001: 5) 
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Sedangkan menurut Thoha (1985: 50) menjelaskan apabila dilihat dari 

ilmu yang dimiliki tenaga kerja, maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi: 

a) Tenaga kerja terdidik, yaitu mereka yang memperoleh pendidikan 

secara formal misalnya tenaga kerja yang lulusannya kejuruan 

perguruan tinggi. 

b) Tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian 

yang berdasarkan pengalaman yang cukup lama, misalnya tukang 

bangunan yang tidak mempunyai pendidikan formal tapi ia mampu 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. 

c) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu mereka yang 

melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan 

karena hanya mengandalkan tenaga kasarnya. Misalnya: kuli batuh, 

buruh tani, dan lain sebagainya. 

Jadi kesimpulan dari pendapat Thoha diatas yaitu mengenai tenaga kerja 

bahwa tenaga kerja adalah semua individu-individu yang terlihat baik langsung 

maupun tidak langsung baik yang mempunyai keahlian ataupun tenaga kasarnya 

dan yang memproduksi barang maupun jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan serta aktivitas-aktivitas lainnya yang berhubungan dengan 

berbagai macam jenis pekerjaan. 

Kemudian Thoha (1985: 67) mengatakan bahwa mengingat begitu besar 

peran tenaga kerja dalam hal produksi maka tenaga kerja yang baru perlu diberi 

latihan-latihan khusus sebelum mereka terjun kelapangan. Latihan itu hendaknya 

diberikan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan latihan yang diberikan kepada 
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tenaga kerja bertujuan untuk menanamkan informasi serta sikap tertentu pada 

tenaga kerja. 

2.5.1 Tenaga Kerja Lokal 

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 Tentang 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal bahwa Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja 

yang berasal dari Kota Pekanbaru atau dari daerah lain yang lahir di Kota 

Pekanbaru secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun atau berdasarkan perkawinan campuran. Dari pengertian yang dirumuskan 

dari pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dapat ditarik kesimpuan 

bahwa Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kota 

Pekanbaru yang secara turun temurun dan dalam waktu tertentu tinggal di Kota 

Pekanbaru atau memiliki Kartu Keluarga dan atau KTP Kota Pekanbaru. 

2.6 Penempatan Tenaga Kerja Lokal Berdasarkan Peraturan Daerah 

Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2002 

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor: PER.07/MEN/IV/2008 pasal 1 ayat 1 penempatan tenaga kerja 

adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan 

pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuan. 

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk 

mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat 
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memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan 

pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-

unsur: 

a. Pencari kerja 

b. Lowongan pekerjaan 

c. Informasi pasar kerja 

d. Mekanisme antar kerja 

e. Kelembagaan penempatan tenaga kerja 

Mekanisme antar kerja adalah mekanisme pelayanan kepada pencari kerja 

untuk memperoleh pekerjaan baik untuk sementara maupun untuk tetap dan 

kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai 

dengan kebutuhan. (Sendjun Manulang, 2001: 33) 

Guna menciptakan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan ini, 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak 

dimensi dan keterlibatan. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan 

komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, 

peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya peluasan 

kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan 

industrial. 
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Lebih lanjut merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Pasal 18, pengusaha 

sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Perda ini wajib mengupayakan bertahap 

dalam waktu 5 tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di perusahaanya diisi 

oleh tenaga kerja lokal minimal 50 persen dan pada 5 tahun berikutnya minimal 

menjadi 75 persen dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya. 

Selanjutnya berdasarkan pasal 20 ayat (1) bahwa untuk mengetahui penggunaan 

tenaga kerja lokal pada perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan setiap awal 

bulan laporan keadaan tenaga kerja perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja. 

Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan yang dirumuskan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah: 

a. Memberdayakan dan  mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi. 

b. Mewujudkan pemetaan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 

c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Sehubungan dengan upaya perberdayaan tenaga kerja malalui penempatan 

tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan tuntutan dunia kerja 

yang ada, maka penempatan tenaga kerja lokal mendapat perhatian serius dari 

pemerintahan daerah Kota Pekanbaru yang dimanifestasikan melalui Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sehingga 

diharapkan penempatan tenaga kerja lokal tersebut berpihak pada hukum yang 

berlaku. 
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Tenaga kerja lokal yang dimaksudkan dengan tenaga kerja yang berasal 

dari Kabupaten atau Kota dan daerah lain yang lahir di kabupaten datau kota 

secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu atau 

berdasarkan perkawinan campuran . Keputusan Gubernur:  Kpts 344/VIII/2000 

tentang penempatan Tenaga Kerja Lokal mencakup beberapa hal, diantaranya 

adalah kewajiban pengisian dan pendaftaran lowongan pekerjaan yang ditujukan 

bagi pihak perusahaan dan atau unit-unit usaha yang ada. Di dalam Pasal 2 

ditegaskan bahwa: 

1. Setiap pengusaha atau pengurus wajib mengusahakan dan mengupayakan 

secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diperusahaan 

diisi oleh tenaga kerja lokal baik terampil (skill) maupun tidak terampil 

(non skill). 

2. Pengisian lowongan pekerjaan yang diisi oleh tenaga kerja lokal 

dilakukan dengan cara bertahap, yakni dimulai dari yang berdomisili 

seputar atau sekeliling perusahaan meliputi antara lain RT atau RW, 

kelurahan atau desa dan kecamatan setempat atau yang berkedudukan 

dan yang berhampiran. 

3. Apabila jumlahnya belum terpenuhi antar kecamatan dapat dilakukan 

antar kabupaten kota. 

4. Apabila belum terpenuhi antar kecamatan dapat dilakukan antar 

kabupaten kota dalam provinsi dalam bentuk kerjasama. 

5. Jika sudah dilakukan segala daya upaya dalam pengisian lowongan 

tersebut, namun belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal maka 
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perusahaan atau pengurus diperbolehkan mencari tenaga kerja dari 

daerah lain setelah izin dari bupati atau walikota tempat perusahaan itu 

berdiri. 

Pengaturan mengenai tenaga kerja lokal tersebut kembali disempurnakan 

sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap tenaga kerja lokal, yakni melalui 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. 

Tenaga kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kota Pekanbaru 

yang secara turun temurun dan dalam waktu tertentu tinggal di Kota Pekanbaru 

atau memilki Kartu Keluarga dan atau KTP Kota Pekanbaru. 

Tidak jauh berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur 

Riau tersebut, di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tepatnya Pasal 5 

dan Pasal 6 telah ditegaskan sebagai berikut: 

Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002: 

1) Pengusaha dapat menggunakan jasa Dinas Tenaga Kerja dalam 

melakukan seleksi calon pelamar yang mengajukan permohonan 

pengisian lowongan pekerjaan. 

2) Dalam pengisian lowongan pekerjaan, pengusaha wajib 

memprioritaskan penerimaan tenga kerja lokal, terutama pencari 

kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja. 

3) Pengisian tenaga kerja yang diterima oleh perusahaan harus 

melalui Berita Acara Penerimaan tenaga kerja yang diketahui oleh 

pihak perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja. 

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002: 
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1) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenga kerja lokal 

karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha 

dapat merekrut pencari kerja dari kabupaten/kota lain baik dari 

dalam maupun luar Provinsi Riau. 

2) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari kabupaten/kota 

baik dari dalam maupun luar Provinsi Riau, harus dilakukan 

melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). 

Mencermati rumusan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2002 diatas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah 

daerah berusaha memberikan perhatian terhadap tenaga kerja lokal dalam konteks 

penerimaan dan penempatan tenaga kerja diperusahaan ataupun unit-unit usaha 

yang ada. Ini berarti, tenaga kerja lokal mendapat kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pekerjaan dan pihak perusahaan harus menyampaikan tentang 

lowongan pekerjaan secara terbuka. 

Ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwasanya 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 yang berbunyi setiap tenaga kerja lokal 

berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. 

Konsekuensinya adalah pihak perusahaan harus memberikan pelayanan yang 

sama terhadap setiap tenaga kerja bermaksud memperoleh pekerjaan, tidak 

terkecuali pula dengan tenaga kerja lokal bahkan hendaknya pelayanan terhadap 

tenaga kerja lokal diprioritaskan dari tenaga kerja lain, dengan catatan tenaga 
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kerja lokal memiliki skill yang dibutuhkan. Lebih tegasnya adalah mengacu pada 

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 yang telah ditetapkan serta dibawah 

koordinasikan Dinas Tenaga Kerja, maka pihak perusahaan dan/atau unit usaha 

yang ada di lingkungan Kota Pekanbaru haruslah memperhatikan eksistensi 

tenaga kerja lokal dalam penempatan tenaga kerja. Putra daerah tentunya juga 

memiliki pengetahuan dan skill yang tidak berbeda degan tenaga kerja lain, 

sehingga sewajarnya pihak perusahaan mendahulukan tenaga kerja lokal jika 

memang membutuhkan tenaga kerja. 

Selain itu, pihak pengusaha juga kurang tertib terhadap ketentuan pasal 22 

Perda Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal bahwa 

berdasarkan pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja yang diterima 

dan telah bekerja pada perusahaan diwajibkan memiliki kartu tanda karyawan 

yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pada ayat (2) 

dinyatakan bahwa setiap pembuatan kartu induk karyawan dikenakan retribusi 

yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru sebesar 

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kartu dan berlaku selama 1 (satu ) tahun, 

yang sepenuhnya dibebankan kepada pihak perusahaan. 

Peraturan mengenai tenaga kerja lokal ini tidak lain dimaksudkan untuk 

menyertakan dengan visi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau yaitu terwujudnya 

tenaga kerja yang professional, sejahtera dan berbudaya tahun 2020. Sehubungan 

dengan Rencana strategis bidang ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja yang tidak 

lain adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Provinsi Riau maka 
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ditetapkan kebijakan sektor tenaga kerja ini untuk mencapai sasaran yang telah 

diamanatkan visi dan misi tersebut, yakni: 

a. Meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja, melalui 

peningkatan pelatihan tenaga kerja, keterampilan tenaga kerja, 

peningkatan fasilitas sarana dan sarana latihan tenaga kerja, 

pengembangan balai latihan kerja menjadi 4 wilayah dan pembinaan 

tenaga instruktur. 

b. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui pola 

pengembangan usaha dan penempatan tenaga kerja dengan sistem 

antar kerja  dalam dan luar negeri serta penyempurnaan sistem 

informasi pasar kerja. 

c. Meningkatkan hubungan industrial melalui penyelesaian secara cepat, 

tepat, adil dan mudah serta tercegahnya perselisihan melalui hubungan 

industrial, jaminan kesejahteraan tenaga kerja dengan peningkatan  

d. Syarat-syarat kerja serta penetapan upah minimum. 

e. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan 

ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan 

indenpendent serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan, 

meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) serta penerapan peraturan ketenagakerjaan. 

f. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui peningkatan kualitas dan 

pemberdayaan aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
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melalui peningkatan kenyamanan, keamanan, ketertiban kerja pegawai 

serta kesejahteraannya. 

Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu kebijakan yang ditujukan 

untuk meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang ada, 

terutama tenaga kerja lokal.  Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Pekerja/buruh sebagai 

warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, 

berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan san menjadi anggota serikat 

pekerja/ serikat buruh. 

Kebijakan penempatan tenaga kerja lokal adalah menifestasi riel 

kepedulian pemerintah daerah terhadap tenaga kerja lokal sekaligus implementasi 

dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: 

1. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut 

sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanan 

penempatan tenaga kerja. 

2. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksudkan 

dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekruitmen 

sampai penempataan tenaga kerja. 

3. Pemberi kerja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dalam 

mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang 

mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental 

maupun fisik tenaga kerja. 
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2.7 Konsep Penempatan dan tenaga kerja dalam Islam 

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya 

membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah 

yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta ahklak. 

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan 

kehidupan disegala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, 

politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. 

Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, semua telah tertara di 

dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya. 

Begitu juga dalam penempatan tenaga kerja yang berfungsi untuk memenuhi 

produktifitas yang akan memberikan keuntungan dan untuk kepentingan tenaga 

kerja itu sendiri, berdasarkan QS. An-Nisa’ ayat 58: 

وْا األََماوَاِت إِنَى أَْههِهَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَه   إِنَّ ّللّاَ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّ

ا يَِعظُُكم بِِه إِنَّ ّللّاَ َكان  انىَّاِس أَن تَْحُكُمىْا بِاْنَعْدِل إِنَّ ّللّاَ وِِعمَّ

َسِميًعا بَِصيًرا  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’ (4) Ayat 58) 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang sebuah amanat yang wajib disampaikan 

kepada yang berhak menerimanya bermaksud memberikan amanat kepadanya 

ahlinya, yaitu orang-orang yang memang membutuhkan atau pencari kerja. Jadi 

dalam penempatan tenaga kerja sesuai dengan apa yang telah sesuai dengan 
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kemampuan yang dimilikinya, sehingga apabila pencari kerja sesuai dengan 

kemampuannya dan keahlian yang dimilikinya maka ia akan lebih mudah dan 

cepat dalam menjalankan dan menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab 

yang telah dibebankan kepadanya, sehingga tujuan dari ditempat ia bekerja akan 

lebih mudah tercapai. 

Tafsir dan ayat diatas menurut  M. Quraish Shihab adalah setelah 

mengemukakan nasihat dan peringatan diatas, dikemukakan juga dalam ayat ini 

hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu wahai 

orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi 

sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan 

kehadiran ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi 

karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri 

atau terhadap ibu bapak kaum kerabatmu. 

Tenaga kerja dalam perspektif Islam juga diungkapkan dalam ayat Al-

Quran sebagai pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan pekerjaan mereka 

masing-masing dalam teori Tenaga Kerja dikemukakan bahwa manusia memiliki 

keterbatasan-keterbatasan kemampuan, salah satunya adalah keterbatasan dalam 

berbuat. Tubuh manusia memiliki keterbatasan untuk itu Tenaga Kerja dapat 

selalu terjaga, Allah SWT telah mengatur malam untuk beristirahat dan siang 

untuk bekerja seperti Surat Al-Qashash ayat 73 yang artinya: 

   َوِمْه َرْحَمتِِه َجَعَم نَُكُم انهَّْيَم َوانىَّهَاَر نِتَْسُكىُىا فِيِه َونِتَْبتَُغىا ِمْه فَْضهِِه َونََعهَّكُ ْم تَْشُكُرونَ 

“dan Karena RahmatNya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu 

beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-

Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” 
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Sesungguhnya Al-Quran telah memberikan tuntutan kepada umat manusia 

untuk bekerja seperti Surat At-Taubah ayat 105: 

dan Katakanlah :”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada Allah yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

 

Demikianlah dapat kita lihat dengan jelas perintah-perintah Allah SWT 

yang terdapat dalam ayat-ayat seci Al-Quran tentang perintah bagi manusia untuk 

bekerja dan mengatur hidupnya sesuai dengan yang telah Allah berikan kepada 

manusia. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul  Hasil  

1. Mergarehta Riauni 

(2013) 

Efektivitas Dinas 

Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru dalam 

Penempatan Tenaga 

Kerja Lokal di Kota 

Pekanbaru 

Bahwa hasil dari pengukuran 

masing-masing program yang 

telah dilaksanakan oleh Dinas 

Tenaga Kerja telah berjalan 

cukup baik, namun masih ada 

kendala-kendala dalam 

pelaksanaan penempatan tenaga 

kerja lokal di Kota Pekanbaru. 

2. Srilamenda 

Handayani (2014) 

Analisis Peran Dinas 

Tenaga Kerja Dalam 

Pemberdayaan Tenaga 

Kerja Lokal di Kota 

Pekanbaru. 

Bahwa hasil dari pengukuran 

terhadap masing-masing sub 

indikator penelitian yang 

dilakukan menyatakan bahwa 

setuju jika Dinas Tenaga Kerja 

sudah berperan optimal dalam 

pemberdayaan tenaga kerja lokal 

di Kota Pekanbaru dengan 

persentase 78,86%. 

3. Megawati (2015) Peran Dinas Tenaga 

Kerja Kota Pekanbaru 

Dalam 

Mengimplementasikan 

Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2002 

Tentang Penempatan 

Tenaga Kerja Lokal di 

Kota Pekanbaru 

Masih banyak perusahaan-

perusahaan di Kota Pekanbaru 

yang tidak melaporkan 

lowongan pekerjaan di Dinas 

Tenaga Kerja, kurangnya 

pengawasan sanksi yang lemah 

sehingga banyak perusahaan 

mengumumkan lowongan 

pekerjaan di media dan tempat-

tempat lain tanpa diketahui oleh 

Dinas Tenaga Kerja. 
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2.9 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006: 33). Konsep-

konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai 

kesatuan pengetahuan dan unttuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan 

beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah 

pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 

pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam 

penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut: 

1. Peranan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-

patokan prikelakuan. Patokan-patokan perilaku ini didasarkan pada 

peraturan-peraturan yang berlaku didalam masyarakat setempat dan 

disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.  

2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 

3. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kota 

Pekanbaru yang secara turun temurun dan dalam waktu tertentu tinggal 

di Kota Pekanbaru atau memiliki Kartu Keluarga dan ata KTP Kota 

Pekanbaru. 
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4. Penempatan Tenaga Kerja Lokal adalah proses pelayanan kepada 

pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam 

pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. 

2.10 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk 

menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta 

memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang 

dipakai: 

1. Indikator Administratif. Dimana setiap perusahaan harus segera melapor 

secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja setiap ada atau akan ada lowongan 

pekerjaan, menerbitkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan serta 

pengumuman dimedia. 

2. Indikator Fasilitatif. Dimana Dinas Tenaga Kerja memberikan pelayanan 

yang berupa penyebaran informasi, pendaftaran, bimbingan dan pelatihan 

serta penyaluran dan penempatan. 

Variabel dalam penelitian ini adalah Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru. Sedangkan indikatornya penulis mengambil langsung dari Tugas 

Pokok dan Fungsi bidang-bidang yang berkaitan dengan penelitian yang dapat 

dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini: 
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Tabel 2.10 : Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis Peranan Dinas 

Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru dalam 

Penempatan Tenaga Kerja 

Lokal di Kota Pekanbaru 

1. Administratif  

 

 

a. Melaporkan secara 

tertulis lowongan 

pekerjaan oleh 

perusahaan. 

b. Penerbitan surat bukti 

lapor lowongan 

pekerjaan. 

c. Pengumuman lowongan 

pekerjaan melalui media. 

2. Fasilitatif a. Penyebaran Informasi 

b. Pendaftaran pencari kerja 

c. Bimbingan, Penyuluhan 

dan Pelatihan atau 

pemagangan 

d. Penyaluran dan 

penempatan tenaga kerja 

lokal 

Sumber: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bidang Penempatan dan Perluasan  

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2018 

2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 

Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal 

DINAS TENAGA KERJA KOTA 

PEKANBARU  

Peranan Dinas Tenaga Kerja 

1. Administratif 

2. Fasilitatif 

2. Pendaftaran Pencari Kerja 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal 

LLokal 


